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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  25 octombrie 2013,  ora 11,00  cu ocazia ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Moloț Mircea Ioan. 

La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina 
Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, 
Dămian Dana, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș 
Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan 
Dorina, Prip Ioan,  Rudeanu Mihail Nicolae, Muțiu Florin, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana,  Zvîncă Adrian – 
consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului Hunedoara. 

Lipsește de la ședință doamna consilier județean Dobrei Lidia. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 din 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Întrucât sunt prezenţi un număr de 30 de consilieri, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (31), potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal 
constituită.  
 Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 27 
septembrie 2013 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de 
dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 
 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (31). 
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 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi, astfel cum a fost 
publicat în presă: 
1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului 
public al Județului Hunedoara; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui spațiu imobiliar din domeniul 
public al Județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean Hunedoara, în 
domeniul public al Municipiului Deva și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Deva; 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unui sector de 
drum public din județul Hunedoara; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru 
unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de 
Urgență Deva; 
7. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2013; 
8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor 
externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2013;  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2013; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice din 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes 
județean; 
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru stabilirea și evaluarea 
terenurilor aflate în patrimoniul SC „Transilvania” SA Deva; 
14. Diverse. 
 In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, vă rugăm  să 
aprobaţi completarea  ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și 
elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale Consiliului 
Județean Hunedoara, faza studiu de fezabilitate; 

Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 
 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi cu 
completarea propusă: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
 
 

I. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 In sală a venit și domnul consilier județean Costa  Cosmin Cristian. 
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II. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui spațiu imobiliar din 
domeniul public al Județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Deva și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Deva. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Inainte de a vedea punctul de vedere al comisiilor abilitate să-și dea avizul la acest 
punct, vreau să-i informez pe cei care ne privesc că practic facem un schimb de spații, vom 
ceda Primăriei Deva acel spațiu unde este Salvital și Compania de turism fiindcă întregim 
spațiul acolo unde este teatrul; ne-au dat spațiul unde se lucrează acum și o să ne dea și 
acel spațiu de lângă teatru unde astăzi e sediul PRM, există un contract de închiriere valabil 
până la 1 ianuarie 2014 și apoi PRM va primi un alt spațiu, iar cel existent va reveni 
consiliului județean. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui spațiu imobiliar 
din domeniul public al Județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Deva și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui spațiu imobiliar 
din domeniul public al Județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Deva și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

III. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a încadrării 
unui sector de drum public din județul Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a 
încadrării unui sector de drum public din județul Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a 
încadrării unui sector de drum public din județul Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

IV. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații tehnico-
economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara. 
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 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații tehnico-
economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații tehnico-
economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

V. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 

 Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

VI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Deva. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Domnul consilier județean Turdean Radu Eugen prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de 
sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Stănescu Vetuța: 
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 

 Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Deva, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 

VII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare 
și dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Domnul consilier județean Turdean Radu Eugen  prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de 
sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Stănescu Vetuța: 
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre. 
 Tolaș Liliana:    
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de 
funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de 
funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
 
 

VIII. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
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 Domnul consilier județean Turdean Radu Eugen  prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de 
sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul 
III 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul 
III 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

IX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
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 Domnul consilier județean Turdean Radu Eugen  prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de 
sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

X. 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice 
din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
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 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Domnul consilier județean Turdean Radu Eugen  prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de 
sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Tolaș Liliana:    
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții 
publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții 
publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 

 
 

XI. 
 
 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de 
interes județean. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Domnul consilier județean Turdean Radu Eugen  prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de 
sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Stănescu Vetuța:    
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor 
publice de interes județean, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 

 Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor 
publice de interes județean, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 

XII. 
 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, 
pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, 
pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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XIII. 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru stabilirea și 
evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul SC „Transilvania” SA Deva. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Comisia este formată din preşedinte - Țif Maria - administrator unic;  Muntean Viorel 
- consilier juridic; Țif Beniamin George - director adjunct; Popovici Tiberiu  - expert contabil 
și un reprezentant Consiliului Județean Hunedoara, care va fi Moțea Dana de la urbanism. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru stabilirea 
și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul SC „Transilvania” SA Deva, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru stabilirea 

și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul SC „Transilvania” SA Deva, pe ansamblu: 
- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 

XIV. 
 

 
 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean 
Hunedoara, faza studiu de fezabilitate. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Doamna consilier judeţean Tolaș Liliana prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean 
Hunedoara, faza studiu de fezabilitate, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării 
documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean 
Hunedoara, faza studiu de fezabilitate, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

x 
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Bârea Vasile: 
Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, pe lângă aniversarea Regelui 

Mihai și a domnului Staier, mai avem o aniversare foarte importantă, se împlinesc 69 de ani 
de când ultima brazdă de pământ românesc a fost eliberată de armata română și armata 
sovietică. După trei ani de lupte în est, armata română a întors armele și timp de două luni 
din 23 august 1944 – 26 octombrie 1944 s-au dus lupte grele  pentru eliberarea țării de sub 
jugul hitleristo-hortist. Armata a continuat după aceea până în 9 mai când Germania a 
capitulat și armata română a luptat pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți 
din Austria și a străbătut 1700 kilometri, 20 masive muntoase și 12 cursuri de râuri mari, 
eliberând 8717 localități. Prețul a fost uriaș în vieți omenești – 167 mii. Din anul 1959, s-a 
stabilit ca Ziua Armatei Române să fie 25 octombrie și astăzi și ieri, în toate garnizoanele 
din țară s-a sărbătorit armata română. Cred că sunteți în asentimentul meu să felicităm 
militarii români, armata română îndeosebi din garnizoanele Deva, Brad și Hațeg, precum și 
pe militarii din județ care sunt în teatrele de operațiuni cărora le urmăm să se întoarcă 
acasă, cadrele militare în rezervă și în retragere și pe veteranii de război din județ. Acum la 
Brad se desfășoară manifestarea dedicată Zilei Armatei Române și este un program 
deosebit organizat de elevii Scolii Gimnaziale ”Horea, Cloșca și Crișan” intitulat ”Un drapel 
cât o școală” și aceștia sunt îmbrăcați în tricouri roșii, galbene și albastre. La Brad sunt și 
vânătorii de munte și vă amintesc că în 3 noiembrie se împlinesc 97 de ani de existență a 
vânătorilor de munte, sunt mândru că am făcut parte dintre aceștia și le urăm mulți ani 
acestor cavaleri ai florii de colț din Brad și din țară și să acceadă cât mai sus pe crestele 
performanțelor militare. 

Moloț Mircea Ioan: 
Nu am omis această zi și mesajul nostru a fost transmis la ora 10,00 când am 

participat împreună cu domnul vicepreședinte Rus la Cimitirul Eroilor din Deva la 
manifestările dedicate Zilei Armatei Române, dar mă bucur că ați intervenit și 
dumneavoastră ceea ce dovedește că noi, consiliul județean își respectă înaintașii și 
veteranii, am depus și o coroană de flori. Stim și ce se întâmplă la Brad și îi felicităm pe toți, 
profesori și elevi pentru acel program dedicat zilei Armatei Române, un asemenea 
eveniment ar trebui să fie un exemplu și în alte localități, ar trebui să se dea acestei zile o 
amploare pe măsura meritelor pe care le are armata română. 

Zvîncă Adrian: 
Că tot se apropie sezonul de ski, aș vrea să găsim o soluție referitor la traficul pe 

drumurile județene către stațiunile montane din Valea Jiului, în special către Straja, unde 
este o fluență foarte mare și dacă s-ar putea găsi o soluție cu Serviciul Salvamont sau 
SMURD dacă sunt accidente în stațiune să se poată ajunge cât mai repede. Când am avut 
eu accident, salvarea a venit de la Vulcan într-o oră. Nu știu cum s-ar putea dar poate prin 
Serviciul Salvamont să existe acolo în permanență o mașină sau poate să solicităm 
SMURD-ului să aibă o mașină mai aproape. 

Moloț Mircea Ioan: 
Într-adevăr e o problemă acolo fiindcă din câte știu, primăria nu-și mai onorează 

obligațiile față de salvamontiști. O să am o discuție cu șeful Serviciului Salvamont să găsim 
o soluție în așa fel încât Straja să nu rămână fără Serviciul Salvamont și să beneficieze de 
o intervenție mai rapidă. Vom vedea, mulțumesc pentru atenționare și sperăm să fie 
promptă intervenția celor care ar trebui să-și facă acolo serviciul. Mai este o problemă și cu 
cetățenii care nu înțeleg că oricând li se poate întâmpla și lor un asemenea necaz pentru că 
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parchează pe stradă fără să se gândească că nu poate interveni nicio mașină Smurd sau 
de pompieri; aici e vorba de o chestiune de educație și cred că ar trebui să o facem cu toții 
acolo unde muncim zi de zi. Vă asigur că Straja nu va rămâne fără salvamont și nici fără 
utilaje de intervenție rapidă. Mulțumesc, să aveți un sfârșit de săptămână nemaipomenit. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
declară închise lucrările ședinței. 

 
 
 
 

    PREȘEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
           Mircea Ioan Moloț                         Daniel Dan 

 
 
   


